
Prázdniny se blíÏí
Tak se nám blíÏí ãas, kdy dûti vymûní

‰kolní lavice za prázdninové potfieby, jako

kola, in-line, skateboardy a dal‰í. Mnohé

dûti vyjedou s rodiãi na dovolenou, aÈ 

k mofii, ãi na poznávací zájezdy, budou se

kochat krásami ãeské vlasti, ãi vyuÏijí 

dûtské letní tábory. 

Na dovolenou, ale asi nepojedou úplnû

v‰ichni. Ti co budou jen ve Volarech a jeho

okolí, bych chtûl vyzvat, aby na sebe 

dávali pozor. Jak to vidím z okna domác-

nosti – rozvinul se na sídli‰ti, v jeho okolí,

ale i v ostatních ãástech mûsta, doslova

hazard se Ïivotem. Ne, není to Ïádná

hazardní hra ani ha‰tefiení, ale je to jízda na

kole po chodníku tak, Ïe chodci a zejména

star‰í lidé musí uskakovat, protoÏe dûti

jezdí ve dvou a bez helmy. Po komunikaci,

která sídli‰tûm vede, jezdí tak, Ïe fiidiãi,

aby chodili kaÏdou chvíli na dobarvení

vlasÛ, neboÈ tûch ‰edin pfiib˘vá. 

Ono jeÏdûní po komunikaci má svá

pravidla a také je od urãitého vûku, coÏ 

u nás vût‰inou neplatí. Dále je to jízda na

in-linech, kdy si mnohé dûti neuvûdomují,

Ïe jízda z kopce, která konãí v˘jezdem do

kfiiÏovatky u kotelny, je velmi nebezpeãná

a ubrzdit brusle je tûÏ‰í neÏ kolo, a stejnû

je tomu tak i u skateboardu. Já vím, Ïe

odpovûì na to je nasnadû a kde ty dûti pro-

boha mají jezdit? I mnû je jasné, Ïe samo-

statné sportovi‰tû tohoto typu u nás chybí,

a tak mû napadá jen prostor v kasárnách,

kde je velk˘ plac na b˘valém nástupi‰ti.

Potom je moÏnost v˘jezdu vlakem do

StoÏce a odtud po Vltavské, jenÏe to také

nejde kaÏd˘ den, neboÈ jízdné není zrovna

nejlevnûj‰í. 

Co fiíci na závûr, kaÏd˘ musí své priority

pfiehodnotit tak, aby si uvûdomil, Ïe zdraví

a lidsk˘ Ïivot je na prvním místû a jak

víme, o prázdninách se zvy‰uje nejen

poãet aktivit, ale i poãet projíÏdûjících

vozidel a to nejen na sbûrn˘ dvÛr, ale 

i k bazénu a samozfiejmû domÛ. 

Pfieji v‰em krásné prázdniny, hodnû

záÏitkÛ a hlavnû Ïádn˘ úraz.

Ladislav Beran

âtverylka roztanãila volarské námûstí
Volarské námûstí v páteãní poledne 

22. kvûtna roztanãila Francouzská ãtverylka.

âtverylka je choreograficky jednodu-

chá fiadová forma tance. Îáci tanãili na

hudbu Johana Strausse z operety Netop˘r

v provedení VídeÀské filharmonie. 

V rámci festivalu Francouzské ãtveryl-

ky Ïáci místní základní ‰koly a spolu 

s nimi Ïáci Z· v Borov˘ch Ladech vystou-

pili se ãtverylkou nastudovanou v reÏii

mistra tance Jana Fíly.

Zajímavou choreografii v zelenobílé po

mûsíci nácviku pfiedvedlo 180 ÏákÛ obou

‰kol a byli v okrese i Jihoãeském kraji 

jediní, ktefií se tohoto festivalu zúãastnili.

Na volarském námûstí vytvofiili rekord, 

v poãtu tanãících, neboÈ pfied dvûma lety

zde tanãila zhruba polovina.

O tom, Ïe se jim ãtverylka povedla,

svûdãil velk˘ zájem z fiad rodiãÛ, ale 

i vefiejnosti a ode v‰ech se jim dostalo vel-

kého potlesku. Tleskali i starostka mûsta

Martina Pospí‰ilová s panem místostaros-

tou Ladislavem Tou‰em. 

Ladislav Beran

VáÏení spoluobãané, milí Volarané,

nezadrÏitelnû se blíÏí léto a s ním spojen˘ ãas dovolen˘ch a letních prázdnin. Druhá 

polovina ãervna letnímu poãasí zrovna nepfiála, ale o to více tepla si jistû uÏijeme se zaãínajícími

letními prázdninami.

V této dobû jiÏ také bude moÏnost posedût na „letní zahrádce“ pfied Mûstsk˘m hotelem

Bobík a v prÛbûhu mûsíce ãervence dovybavíme mûstské informaãní stfiedisko, které budeme

otevírat v Mûstské galerii. Tímto v‰em náv‰tûvníkÛm zpfiístupníme jednotlivé v˘stavy po celou

otevírací dobu novû otevfieného „Íãka“. 

VáÏení spoluobãané, pfieji vám bájeãné léto, dovolenou naplnûnou úÏasn˘m klidem, 

relaxem a neopakovateln˘mi záÏitky. V‰em ÏákÛm a studentÛm nev‰ední proÏitky z prázdnin.

Mûjte léto naplnûné sluncem a hlavnû bez jakéhokoliv zranûní.

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta
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Z jednání rady mûsta
konaného dne 20. 5. 2015
Rada mûsta schvaluje 
* roãní registraci ãtenáfiÛ – ÏákÛ prvních

tfiíd Z· Volary zdarma

* v souladu se zákonem ã. 563/2004

Sb., o pedagogick˘ch pracovnících 

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a vyhlá‰-

ky ã. 54/2005 Sb., o náleÏitostech 

konkursního fiízení a konkursních ko-

misích, vyhlá‰ení konkursního fiízení

na obsazení funkce fieditele Matefiské 

‰koly Volary

Rada mûsta rozhodla 
* Ïe mûsto se spoleãností E.ON Distri-

buce a.s., uzavfie Smlouvu o zfiízení 

vûcného bfiemene pro úãely zfiízení, 

provozování, opravování a udrÏo-

vání distribuãní soustavy umístûné 

v pozemcích KN st. p.ã. 796/1 v k.ú. 

Volary

konaného dne 3. 6. 2015
Rada mûsta rozhodla 
* v souladu s v˘sledkem poptávkového

fiízení na akci: Oprava komunikací

ve Volarech, pfiidûlit tuto zakázku

uchazeãi Reno ·umava a.s.

* uzavfiít Smlouvu o dílo k nezávislé

pfiejímce a odevzdání dfievní hmoty

ukládané v SD s firmou EXTERNÍ 

P¤EJÍMKY VINTR s.r.o.

Rada mûsta jmenuje 
* na místo ãlena povodÀové komise

Bc. Ale‰e Valíãka

* konkursní komisi pro posuzování 

uchazeãÛ na funkci fieditele Matefiské 

‰koly ve Volarech

Rada mûsta bere na vûdomí
* pfiedloÏenou aktualizaci rozpoãtového

v˘hledu na období 2016–2018

■   ■   ■

Více na: www.mestovolary.cz

Správa sportovních zafiízení informuje
PROVOZNÍ DOBA OD 1. 7. – 30. 8. 2015

TENISOV¯ KURT: kaÏd˘ den   9.00 – 21.00

MOÎNOST VYUÎITÍ VENKOVNÍ ZAHRADY – pfiíjemné prostfiedí, opalování, relaxace

■  nov˘ venkovní bazének pro dûti   ■   síÈ na míãové hry   ■   stoly na ping pong

OD 31. 8. – 3. 9. BUDE PLAVECK¯ BAZÉN /vãetnû sauny/  Z DÒVODU TECHNICKÉ
ODSTÁVKY UZAV¤EN!

Informace z radnice

PLAVECK¯ BAZÉN:
Pondûlí 12.00 – 20.30

Úter˘ 12.00 – 20.30

Stfieda 12.00 – 20.30

âtvrtek 12.00 – 20.30

Pátek 12.00 – 20.30

Sobota 13.00 – 20.30

Nedûle 13.00 – 20.30

SAUNA:
Pondûlí /sníÏená teplota 70° C/ 16.00 – 20.00   spoleãná sauna

Úter˘ 16.00 – 20.00   MUÎI

Stfieda 16.00 – 20.00 spoleãná sauna

âtvrtek 16.00 – 20.00 ÎENY

Pátek 16.00 – 20.00 spoleãná sauna

Sobota 15.00 – 20.00 spoleãná sauna

Nedûle 15.00 – 20.00 spoleãná sauna

VáÏení spoluobãané,

s úãinností od mûsíce ãervence 2015 dochází ke zmûnû provozní doby Mûstského úfiadu ve Volarech tak, Ïe kaÏd˘ ãtvrtek 

v t˘dnu, bude pro vefiejnost uzavfien a bude vyãlenûn pro administrativní ãinnost úfiedníkÛ.

Dûkujeme za pochopení.

Ú¤EDNÍ DNY: Pondûlí 8:00–11:30 12:00–17:00

Stfieda 8:00–11:30 12:00–17:00

PROVOZNÍ DOBA: Pondûlí 8:00–11:30 12:00–17:00

Úter˘ 8:00–11:30 12:00–15:00

Stfieda 8:00–11:30 12:00–17:00

âtvrtek                     Zavfieno

Pátek 8:00–11:30 12:00–13:30

Ing. Franti‰ek Pokorn˘, tajemník MûÚ Volary
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Spoleãenská rubrika1. místo v ústfiedním kole
V mûsíci ãervnu oslavili své narozeniny

tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Marie âejková,
paní Anna Dvofiáková, 
paní RÛÏena Hájková,
paní Marie Hlaváãková,
paní Zdenka Ilieva,
pan Milan Hofiej‰í,
pan Stanislav Kadlãík,
pan Ludvík Krejsa,
paní Irena Krünpecková,
paní Eva Lejsková,
paní Franti‰ka Martínková,
paní Jarmila Pileãková,
paní Jifiina ·perková,
paní Marie Vlasová,

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,

hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do

dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, 
místní organizace Volary, 
blahopfieje k v˘znamnému 
jubileu na‰emu ãlenu panu

KARLU BÁRTOVI.

Podûkování
Dûkujeme SDH Volary za dobfie pfiipra-

ven˘ a zorganizovan˘ závod jarního kola

hry Plamen okresu Prachatice, které se

konalo 16. 5. 2015 v areálu b˘val˘ch

kasáren ve Volarech. 

Ing. Bc. Helena Fiedlerová 
Starostka SH âMS 

– okresní sdruÏení hasiãÛ Prachatice

Ocenûní 
âerveného kfiíÏe

Dne 11. kvûtna u pfiíleÏitosti mezinárod-

ního Dne âerveného kfiíÏe byl ocenûn

pamûtním listem a vûcn˘m darem Matyá‰

Pocklan. Jak víte, Matyá‰ na konci 

loÀského ‰kolního roku zachránil sv˘m

rychl˘m jednání Ïivot spoluÏákovi. Oce-

nûn byl v Senátu parlamentu âR ve

Vald‰tejnském paláci. Ocenûní pfiedával

Dr. Marek Jukl prezident ãeského ãerve-

ného kfiíÏe a pfiedseda senátu pan milan

·tûch. Blahopfiejeme a pfiejeme Matyá-

‰ovi krásné prázdniny.

Na‰e skvûlá saxofonistka ZdeÀka

PodrouÏková získala 1. místo v celo-

státním kole soutûÏe ZU· ve hfie na

dechové nástroje. Po vítûzn˘ch kolech 

v okresní soutûÏi ve Vimperku, kde byla

zároveÀ absolutní vítûzkou ve hfie na

dfievûné dechové nástroje, obhájila svou

pozici i v krajském kole v Daãicích.

ZdeÀka PodrouÏková je Ïákyní tfietího

roãníku hry na saxofon. Je také stálou

ãlenkou souborÛ V-Band a SaxWork

Ensemble. Oba tyto soubory si odvezly

zlato z ústfiedního republikového kola

soutûÏe jazzov˘ch a ostatních orchestru,

které se konalo minul˘ rok v Litvínovû.

Na jafie leto‰ního roku se Souboru V-Band

podafiilo uspût v prestiÏní soutûÏi âes-

kého rozhlasu Concerto Bohemia, kdy

postoupil do druhého kola a mûl moÏ-

nost natoãit profesionální nahrávku ve

studiu âeského rozhlasu. Podûkování za

tento velk˘ úspûch patfií Katefiinû Pavlí-

kové nejen za pfiípravu v hlavním oboru

saxofon, ale také za nároãn˘ klavírní

doprovod na soutûÏi v Liberci.

Vítûzství ZdeÀky PodrouÏkové bylo

úspû‰n˘m zakonãením soutûÏí, ve kte-

r˘ch Ïáci ZU· Volary sbírali ceny jiÏ od

okresních kol. Ta probíhala v Prachati-

cích a ve Vimperku ve hfie na jednotlivé

nástroje. ZU· Volary vyslala celkem 

23 ÏákÛ. Na soutûÏi jsme získali celkem

16 prvních míst, 5 druh˘ch a 2 tfietí. 

Dal‰í úspûchy mlad˘ch hudebníkÛ 

z volarské ZU· se dostavily v krajském

kole ve hfie na bicí, dechové dfievûné a

ÏesÈové nástroje. SoutûÏ bicích nástrojÛ

probíhala v âesk˘ch Budûjovicích, kde

první místo ve své kategorii získal

Jakub Kub. Dechové dfievûné nástroje

se konaly v Daãicích. Odvezli jsme si

pût prvních míst a jedno druhé. A jak si

vedli jednotliví na‰i reprezentanti?

Michaela Grambliãková (pfiíãná flétna) 

– získala první místo, Nikol ¤ezanková

(pfiíãná flétna) – druhé místo. Jan Vrhel

(klarinet) – první místo. Lucie Prixová

(saxofon) – první místo, ZdeÀka PodrouÏ-

ková (saxofon) – první místo s postupem

do ústfiedního kola, Krist˘na Andrasch-

ková (saxofon) – první místo, Michal

âern˘ (saxofon) – první místo. Poslední

den soutûÏe ve hfie na dechové ÏesÈové

nástroje se uskuteãnil v Jindfiichovû

Hradci. Druhé místo si odvezl Matou‰

Andraschko. V‰em soutûÏícím gratuluji

a dûkuji pedagogÛm za jejich intenzivní

pfiípravu. Podle mého názoru jsou úspûchy

ZU· Volary v˘sledkem nûkolikaleté kon-

cepãní práce, bûhem které docházelo 

k systematickému zkvalitÀování v˘-

chovnû vzdûlávacího procesu. JiÏ od

roku 2008 jsme se stali pilotní ‰kolou

Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-

chovy pro tvorbu republikového Rám-

covû vzdûlávacího programu. Odborné

personální zabezpeãení spolu s vy‰‰ími

nároky na Ïáky se setkaly s pfiíznivou

odezvou i ze strany rodiãÛ. Jsme pomûr-

nû malá ‰kola s minimální spádovou

oblastí, pfiesto se nám dafií dlouhodobû

udrÏovat plnou kapacitu ‰koly 220 ÏákÛ.

Obrovskou zásluhu na rozvoji na‰í

‰koly má také nadstandardní podpora ze

strany zfiizovatele Mûsta Volary. Tímto

bych rád osobnû podûkoval paní starost-

ce Martinû Pospí‰ilové, a v‰em kolegÛm,

Petfie Koldinské, Pavlu Koldinskému,

Franti‰ku Zachovi, Magdû Malíkové, To-

má‰i Krejsovi, Radce ¤ezankové a Danû

Koldinské za vynikající práci v pfiípravû

ÏákÛ.

Velice si váÏím také pfiístupu rodiãÛ,

ktefií dbají na to, aby dûti vûnovaly svÛj

ãas pfiípravû na vyuãování. Úspûch je

kolektivní záleÏitost. KdyÏ v‰echny jeho

ãásti fungují, mÛÏeme se tû‰it z vynika-

jících v˘sledkÛ.

Mgr. Vít Pavlík, fieditel ‰koly

soutûÏe základních umûleck˘ch ‰kol v Liberci
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Umûní 

Potfiebn˘m z celého Jihoãeského kraje

pomáhají lékafii a o‰etfiovatelky v prachatic-

kém zafiízení nesoucí název Hospic sv. Jana

N. Neumanna. Cílem zdravotnické péãe,

kterou hospic poskytuje, je dosaÏení nejlep-

‰í moÏné kvality Ïivota pacientÛ a jejich

rodin. „Do hospice jsou pfiijímáni pacienti,

u nichÏ jiÏ medicína vyãerpala v‰echny své

moÏnosti a není nadûje na vyléãení. Na‰im

pacientÛm garantujeme, Ïe nebudou trpût

nesnesitelnou bolestí, vÏdy bude zachována

jejich lidská dÛstojnost a v posledních chví-

lích nezÛstanou osamoceni. V doprovázení

nám velmi pomáhají samotní pfiíbuzní ne-

mocn˘ch, ktefií u nás mohou b˘t 24 hodin

dennû a vyuÏít pfiist˘lky, které jsou na v‰ech

pokojích“, vysvûtluje fieditel hospice PhDr.

Robert Hune‰.

Hospicov˘ t˘m tvofií nejen lékafii, zdra-

votní sestry, o‰etfiovatelky a sociální pra-

covnice, ale také psycholog ãi dobrovolníci,

ktefií pomáhají naplÀovat voln˘ ãas pacien-

tÛ napfi. ãetbou, rozhovorem ãi vycházkami.

Doprovázet nemocné v posledních dnech

jejich Ïivota pfiichází také fiada umûlcÛ, ktefií

potû‰í hudebním ãi divadelním vystoupe-

ním v rozlehlém parku hospice.

Pfiijetí do hospice netrvá dlouho – Ïádos-

tem o hospitalizaci je vyhovûno v fiádu dní.

Kapacita hospicu je 30 lÛÏek, z toho 22

pokojÛ je jednolÛÏkov˘ch a 4 dvoulÛÏkové.

UmoÏnûny jsou rovnûÏ krátkodobé pobyty

pacientÛ, o nûÏ rodina peãuje doma, potfie-

buje si odpoãinout a dobít baterky pro 

dal‰í péãi.

„V rozhodování o tom, zda je pro hospi-

covou péãi ten správn˘ ãas, by mûl rodinám

pomoci jejich praktick˘ lékafi. MÛÏete se ale

poradit i s námi, ãi si pfiijít hospic prohléd-

nout osobnû. Informace o pfiijetí ãi voln˘ch

místech vám poskytneme na telefonním

ãísle 388 311 729, samotnou prohlídku

hospice ãi odbornou stáÏ je pak moÏno 

pfiedem objednat prostfiednictvím tûchto

kontaktÛ: 

e-mail.: vzdelavani@hospicpt.cz, 

tel. 388 311 726 (Mgr. Eva Pfiedotová),“

dodává fieditel hospice.

Podpofieno z Programu ‰v˘carsko-ãeské
spolupráce Supported by a grant from 
Switzerland through the Swiss Contribution
to the enlarged European Union

Vzpomínáme
Dne 15. ãervna uplynulo 30 let, kdy nás navÏdy opustil manÏel tatínek, pan 

JAN PAUKOVIâ. 

S láskou vzpomínají manÏelka a dûti s rodinami.  

Dne 24. ãervna 2015 uplynul jeden rok od úmrtí paní 

OLGY ZELENKOVÉ.

Vzpomíná manÏel, synové a dcera s rodinou.

Dne 29. ãervna uplynul jeden rok, co nás navÏdy opustila na‰e 

milovaná manÏelka a maminka paní 

ANNA BORO·OVÁ.

Vzpomínají manÏel a dcery s rodinami.

VÛle osudu byla silnûj‰í neÏ na‰e pfiání.

Dne 30. ãervna 2015 tomu bylo 21 let, co nás opustila na‰e drahá 

a milovaná maminka, babiãka a prababiãka 

BOÎENA PLÍ·KOVÁ.

Dne 11. srpna 2015 tomu bude 25 let, co nás opustil ná‰ drah˘ a milovan˘

tatínek, dûdeãek a pradûdeãek 

LEOPOLD PLÍ·EK.

S láskou a úctou vzpomíná syn Vlasta s rodinou.
Kdo jste je znali, vzpomeÀte s námi.

Jen svíci hofiící a hezkou kytici ti na hrob mÛÏeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 5. ãervence 2015 uplynou jiÏ dva roky, kdy nás navÏdy opustil ná‰

milovan˘ syn, bratr, ‰vagr a str˘c, pan 

JAROSLAV KALENSKI.

Stále s láskou vzpomínají rodiãe a sestra s rodinou.

Kdo Ïije v myslích sv˘ch drah˘ch, neumfiel, jenom je daleko.
Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.

Dne 1. ãervence 2015 uplyne smutn˘ rok, co nás navÏdy

opustil milovan˘ manÏel, tatínek, dûdeãek a pradûdeãek pan

VÁCLAV KOVÁ¤.

S láskou vzpomínají manÏelka Anna, dcera Jifiina a syn Václav s rodinami.
Dûkujeme za tichou vzpomínku.

Teì, uÏ jen hvûzdiãky ti svítí, dívá‰ se na nás z nebe, 
jak ráda pusu bych ti dala,

ale nejde to, tak ti alespoÀ kytiãku posílám a na hrob ukládám.

Na syna LUBO·E BERANA, 

kter˘ ode‰el 19. ãervence 2008 do svûta nebeského,

vzpomínají matka, otec, bratr Ladislav a sestra Eva s rodinami.

doprovázet
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JiÏ tradiãnû se ve Volarech uskuteãnil závod v moderní

gymnastice, kde si pomûfiily síly dûvãata z domácího oddílu 

se závodnicemi z Prachatic. Vzhledem k tomu, Ïe se pofiádal

29. 5. 2015, pojali jsme ho jako závod ke Dni dûtí.

Zúãastnilo se ho 20 závodnic. Závodilo se v sestavách

základního programu, tedy povinné sestavy na hudbu bez 

náãiní, se ‰vihadly a obruãemi.

Souãástí programu bylo i exhibiãní vystoupení 2 spoleãn˘ch

skladeb volarsk˘ch dûvãat.

V˘sledky:

Závod ke Dni dûtí

O. C roã. 2010 
1. Matulková Krist˘na – Prachatice

2. Plzáková Timea – Volary

O. B roã. 2009
1. Béberová Markéta – Prachatice

2. Pekárková Krist˘na – Prachatice

3. Korytarová Aneta – Prachatice

4. Vlãková Marie – Volary

O. A roã. 2008 
1. Nachlingerová Eli‰ka – Volary

2. Pavlíková Karolína – Volary

3. Sovová Krist˘na – Prachatice

4. StaÀková Karolína – Prachatice

5. Ho‰nová Milada – Volary

1. B roã. 2007  
1. Harvalíková Valent˘na – Volary

2. ·ebestová Nela – Volary

3. Honnerová ·tûpánka – Volary

4. Jelínková Tereza – Prachatice

1. A roã. 2006
1. Klementová Gabriela – Volary

2. ·ebestová Natálie – Volary

2. roã. 2005
1. Klementová Kamila – Volary

2. Javorska Rozvita – Volary

3.  roã. 2004  
1. Stuchlíková Klára 

■   ■   ■

Souhrn poãasí za kvûten 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: 0,4°C dne 11. 5. v 5:50

Maximální teplota: 28,5°C dne 5. 5. v 14:35

PrÛmûrná mûsíãní teplota: 10,6 °C

Úhrn sráÏek: 85,8 mm 

Maximální náraz vûtru: 15,3 m/s dne 29. 5. v 19:58 

(tj. 55,1 km/hod.)

Mrazové dny: 0

Letní dny: 1

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota: -2,6 °C dne 11. 5.

Maximální teplota: 28,5 °C dne 5.5.

PrÛmûrná mûsíãní teplota: 9,3 °C

Mrazové dny: 8

Letní dny: 1

Sluneãní svit: 149,8 hodiny

Ivo Rolãík, 
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

MUDr. Michaela Neumanová
Letní dovolená: 3. 7.–10. 7. 2015  27. 7. –7. 8. 2015 

– odborn˘ zástup v akutních pfiípadech MUDr. B. Lanûk

âerpací stanice OMV Nová HouÏná pfiijme do HPP nebo na jin˘ pracovní pomûr 
obsluhu ãerpací stanice, podrobné informace na tel. ãísle 724 054 765.

Na‰e dûvãata dosahují velmi pûk-

n˘ch v˘sledkÛ i v soutûÏích na vy‰‰ích

úrovních. V leto‰ním roce si odváÏela

medaili z Tábora Vája Harvalíková 

a Eli‰ka Nachlingerová, a ta si svÛj 

bronzov˘ úspûch zopakovala i na závo-

dech v âesk˘ch Budûjovicích.

TfiebaÏe jsme, v porovnání s konku-

renãními oddíly, opravdu mal˘ oddíl,

umíme o sobû dát vûdût, ale je za tím

opravdu spousta dfiiny a poctivé práce 

a za to dûvãatÛm patfií dík, stejnû tak

rodiãÛm, bez jejichÏ podpory by bylo

v‰e sloÏitûj‰í.

Finanãnû ná‰ oddíl podporuje DDM

Volary a TJ Tatran Volary, kter˘m tímto

také velmi dûkujeme.

Trenérky D. Amlerová, N.·ebestová 
a L. KfiíÏová
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Novinky v knihovnû
BELETRIE

Viewegh Michal: Zpátky ve hfie
Nová kniha Michala Viewegha dos-

tala název podle jedné ze tfiinácti povídek,

která je i povídkou finální. Autor v nich

svou oblíbenou postavu Oskara vystavuje

kritick˘m Ïivotním momentÛm: manÏel-

skému stereotypu ãi nevûrám, ale také

skoro jisté smrti. 

Kepler Lars: Stalker
Bez Joony Linny je policie bezmocná.

Pfied devíti lety byl pastor Rocky Kyrk-

lund odsouzen za brutální vraÏdu a svûfien

do psychiatrické péãe. Z událostí si nic

nepamatuje – od tragické autonehody trpí

opakujícími se v˘padky a ztrátou pamûti.

Ve stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund

znovu vrací do spoleãnosti, nûkdo policii

po‰le video Ïeny v oknû. Následujícího

dne je Ïena nalezena mrtvá. Brutalita

vrahova útoku vy‰etfiovatele dovede

k Rockymu Kyrklundovi. Policii pfiijde

dal‰í videonahrávka. Nikdo nerozumí

tomu, co se dûje. A Joona Linna více neÏ

pfied rokem zmizel. Témûfi v‰ichni si

myslí, Ïe je mrtv˘. Témûfi v‰ichni...

FANTASY ROMÁNY
Kornûv Pavel: Pfiíhraniãí – Led

Pfiíhraniãí – drsné a nepfiátelské místo,

které uÏ nepatfií do na‰eho svûta, ale ani

do toho druhého. Místo, kde po cel˘ rok

panuje zima a krut˘ mráz a vládnou mu

vlãí smeãky. Místo, kde se problémy

fie‰í olovem a magií, a pouhé pfieÏití stojí

obrovské úsilí. První díl série.

NAUâNÁ LITERATURA
Kovafiík Petr, Frajerová Blanka:
Putování s knihou – Místopis ãeské prózy
Netradiãní prÛvodce po zajímav˘ch

místech, kde se odehrávají nûkteré z ães-

k˘ch próz 19. a 20. století. Pfiedstavuje

se tu 95 lokalit spojen˘ch s literárními

díly. Informaãnû bohaté texty seznamují

ãtenáfie s autory, dûjem románÛ i jejich

místopisem a doprovázejí je ãetné 

fotografie. Bohat˘ zdroj inspirace – aÈ

uÏ k v˘letÛm, nebo k ãetbû, pfiípadnû 

k obojímu. 

Krahula Beckah: 
Zentangle – Relaxaãní obrázky

Zentangle je pomûrnû nové umûní,

které v sobû neuvûfiiteln˘m zpÛsobem

spojuje kresbu s relaxací. MoÏná i vy 

si pfii telefonování, ãekání nebo na 

nudn˘ch schÛzích bezmy‰lenkovitû

ãrtáte spirálky, ãtvereãky, smyãky.

Budete-li se tomu v‰ak vûnovat uvûdo-

mûle, zjistíte nûco nesmírnû pfiekvapivé-

ho: nejenÏe spolehlivû zaÏenete nudu,

ale je‰tû se budete cítit odpoãatí a plní

optimismu.

Zábranová Eva: Flashky
KdyÏ v záfií orwellovského roku 1984

zemfiel básník, prozaik, esejista a pfiekla-

datel Jan Zábrana, bylo jeho dcefii Evû

devatenáct let. Dnes, k tfiicátému v˘roãí

úmrtí svého táty, se rozhodla napsat pro

nûj knihu, která je nejen svûdectvím 

o nûm a poctou jeho celoÏivotní práci,

ale i jedineãn˘m záznamem setkání 

s mnoha vynikajícími osobnostmi pová-

leãné ãeské kultury.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Egeland Tom: Tajemství katakomb

DokáÏe Robert najít cestu z temn˘ch

katakomb? Hluboko pod povrchem 

fiímsk˘ch ulic bloudí ãtrnáctilet˘ chlapec.

V‰echny chodby jsou si podobné, plné

koster, zdi pokryté záhadn˘mi symboly.

Vtom ale narazí na ãerstvé lidské stopy

a nejsou jeho vlastní…

Kinney Jeff: Deník malého 
poseroutky 9 – V˘let za v‰echny peníze

Rodinn˘ v˘let, to by mûla b˘t veliká

legrace, pokud samozfiejmû nejste 

Heffleyovi. Cesta zaãala slibnû, ale pak

pfii‰lo hned nûkolik ‰patn˘ch odboãek.

Záchody na benzínce, vy‰inutí racci,

pomaãkan˘ nárazník a prase na útûku

nic z toho úplnû nesplÀuje Gregovu

pfiedstavu o pûknû stráveném ãase. Ale 

i ten sebehor‰í v˘let se mÛÏe promûnit 

v dobrodruÏství a na tohle Heffleyovi

fakt jen tak nezapomenou.

StfiípkyStfiípkyStfiípkyStfiípkyStfiípkyStfiípkyStfiípky
■ v galerii Mûstského hotelu Bobík je v souãasné dobû v˘stava ÏákÛ ZU· Volary keramického a v˘tvarného oboru 

■ v kinosále probûhl Závûreãn˘ koncert ZU· Volary. Podûkování patfií umûlcÛm, pedagogÛm a v‰em, ktefií pomohli tento 
koncert pfiipravit. 

■ Klub âesk˘ch turistÛ Volary opût uspofiádal ·umavské putování, kdy zejména rodiãe s dûtmi si pfii‰li na své, stejnû jako 
ti, ktefií absolvovali vzdálenûj‰í trasy a cyklisté, kter˘m leto‰ní trasy uãarovaly

■ Mûsto Volary otevfielo nové bûÏecké trasy. Podûkování patfií panu Stanislavu Dvofiákovi, kter˘ tyto tratû navrhl a rodinû
KubÛ která pomohla pfii jejich realizaci

Mûstská knihovna Volary
Vás zve od 1. ãervence do 31. srpna 2015 na v˘stavku 

ORIGINÁLNÍCH ·PERKÒ ILONY DU·KOVÉ.
V̆ stavku si mÛÏete prohlédnout ve v˘pÛjãních hodinách v prostorách knihovny.
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O nejoriginálnûj‰í ‰umavské stra‰idlo

SoutûÏe „Nejoriginálnûj‰í ‰umavské

stra‰idlo“, kterou Mûstská knihovna

Volary vyhlásila v mûsíci kvûtnu, se

zúãastnilo 143 dûtí se 121 v˘tvory.

Zapojit se mohl kaÏd˘, kdo do konce

kvûtna vytvofiil a odevzdal svého obra,

ãerta, ãarodûjnici, skfiítka, ducha, blu-

diãku ãi jinou stra‰idelnou „havûÈ“. 

SoutûÏilo se ve dvou kategoriích a ve

dvou oborech zpracování. Nejoriginál-

nûj‰í práce byly vybrány za pomoci pana

spisovatele Ondfieje Fibicha a ãtenáfiÛ 

knihovny a byl to pro v‰echny velice

tûÏk˘ úkol. 

V kategorii první stupeÀ Z· získaly

nejvíce hlasÛ: 

Gabriela Klementová – 2.B (objekt),

Veronika Honnerová – 2.A (kresba),

Tomá‰ KfiíÏ – 2.B (objekt), 

Filip Naumov – 3.B (objekt), 

Kamila Klementová – 4.B (kresba), 

Lucie Nováková – 4.B (kresba).

V kategorie druh˘ stupeÀ Z· získala

nejvíce hlasÛ: 

„STRA·ÁK VYKULOâKO“ 

Michaely Zvonkové – spoleãná koláÏ 

ÏákÛ 6.A, prima gymnázium Pracha-

tice a 

„·UMAVSKÁ âARODùJNICE“

Natálie Klementové – 7.B.

Zvlá‰tní cenu za nápad a originalitu
získává „STRA·ÁK PUPÍKATEJ“ –

spoleãná práce zájmového útvaru DDM

Volary „·ikulové“.

Vlastní vyhodnocení a pfiedávání cen

se uskuteãnilo dne 23. 6. 2015 v Mûstské

knihovnû Volary za pfiítomnosti paní 

starostky mûsta Martiny Pospí‰ilové.

VítûzÛm blahopfiejeme a v‰em, ktefií

vytvofiili nûjaké to ‰umavské stra‰idlo,

dûkujeme. V‰echny práce budou vysta-

veny bûhem mûsícÛ ãervence a srpna 

v prostorách knihovny.

Stra‰ák pupíkatej
– spoleãné dílo volarsk˘ch ·ikulÛ 

Vyhodnocení soutûÏe

➤
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Nejvût‰í za dobu ãtyfileté historie

bude leto‰ní roãník Lipno Sport festu 

v Lipnû nad Vltavou (15.–23. 8. 2015),

jediného festivalu v âeské republice,

kter˘ kombinuje sport a kulturu. Zúãast-

ní se jej olympijské hvûzdy a známí

sportovci, lidé si budou moci s nimi

zasportovat a pomûfiit své síly.

Není bûÏné, aby si lidé mohli lidé

zasportovat s ãesk˘mi sportovními

hvûzdami. To je záÏitek, na kter˘ se

nezapomíná. Kurzy povedou napfiíklad

olympij‰tí medailisté, kanoisté Jaroslav

Volf a Ondfiej ·tûpánek. Ti navíc vyjedou

s lidmi na noãní vyjíÏìku na rÛzn˘ch

typech plavidel, kdy kaÏd˘ úãastník

obdrÏí své osvûtlení. 

Lipno Sport fest letos potrvá opût

devût dní od 15. do 23. srpna a progra-

mem je doposud nejvût‰í v historii.

Pfii tvorbû programu jsme kladli

dÛraz na to, aby si lidé mohli na svého

sportovce sáhnout, mohli si s ním

zasportovat a uÏít si tu chvíli s ním 

a trochu se i nûco nauãit. 

Úãast na Lipno Sport festu potvrdil

také ãtyfinásobn˘ olympijsk˘ medailista

Václav Chalupa, jeden z nejúspû‰nûj-

‰ích handicapovan˘ch cyklistÛ svûta 

a ‰estinásobn˘ paralympijsk˘ vítûz Jifií

JeÏek nebo úspû‰ná cviãitelka aerobiku

a instruktorka fitness Hanka Kynycho-

vá. Dal‰í sportovci jsou stále v jednání.

Novinkou leto‰ního roãníku jsou tur-

naje pro vefiejnost. V rámci exhibice se

zopakuje leto‰ní finále ve volejbale

mezi Duklou Liberec a Jistrojem âeské

Budûjovice a to na beachvolejbalovém

hfii‰ti v Lipnû nad Vltavou. Letos novû

také bude kaÏd˘ den probíhat ranní

bûÏecká ‰kola âEZ. Chybût nebudou 

ani pravidelné kurzy, na které jsou lidé

zvyklí. Novinkou je Klub li‰áka Foxe,

kde se budou moci dûti bavit, zatímco

jejich rodiãe budou sportovat.

Úãastníci festivalu se budou moci

úãastnit kurzÛ in-line bruslení, luko-

stfielby ãi windsurfingu, budou si moci

zabûhat, objet Lipno na kole ãi si

vyzkou‰et moderní plavidlo – tzv. paddle-

board. Kurzy jsou zdarma.

Chybût nebudou odpolední pohádky

nebo koncerty a festival ukonãí velká

show s jedním velk˘m pfiekvapením.

Festivalu se úãastní rodiny s dûtmi, jed-

notlivci i seniofii. Letos opût pfiijedou

také handicapovaní sportovci, pro které

je Lipno ideálním místem k odpoãinku 

i tréninku. 

Více na www.lipno.info

Lipno Sport Fest 2015

JAHODY
V KARAMELU

Zaãíná léto a s ním i doba
zrání zahradních jahod.

Proto vám pfiiná‰íme nápad
na jejich skvûlé zpracování.

■ Jahodám odkrojíme konce 

s lístky 

■ Napíchneme je na ‰pejli. 

1 jahoda 1 ‰pejle. 

■ Smetanu pfielijeme do misky.

Kelímek od smetany nevyha-

zujeme, ale vymyjeme jej a na-

sypeme do nûj cukr aÏ po 

okraj.

■ Na pánvi rozpustíme lÏíci másla

a nasypeme cukr.

■ AÏ zaãne cukr hnûdnout, pfiile-

jeme smetanu. 

■ Necháme cukr zezlátnout, pak

nalijeme na jahody. 

■ Necháme vystydnout a podává-

me.

Pfiejeme Vám dobrou chuÈ 
a krásné léto.

redakce VZ
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Volarské 
slavnosti dřeva

Ve dnech 22.–23. srpna 2015 
se koná jiÏ 22. roãník slavností.

PROGRAM
Moderuje pan Miroslav Mare‰

Sobota 22. 8. 2015

9:00 Zahájení slavností 
– starostka mûsta a Zdenûk Izer

9:10 Vystoupení Zdenûk Izer
10:30 Roma Star
9:00–18:00 Pfiedvádûní star˘ch fiemesel, lidov˘ trh
10:00–12:00 Dfievorubecká soutûÏ Euro Jack 

(u kostela sv. Katefiiny)

10:00–22:00 Koncert dechového orchestru Netolická Pûtka
(na trÏnici)

12:00 ZU· Volary
14:00 Mezinárodní zábavná sportovní soutûÏ 

„O putovní dfievák“ 
15:30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe o putovní dfievák
16:00 Miro ·majda
18:00 Kapela Rockrok
19:30 Veselice pod ‰ir˘m nebem kapela Valda Band
24:00 OhÀostroj

Nedûle 23. 8. 2015

9:00 Zahájení druhého dne slavností
9:00–14:00 Pfiedvádûní star˘ch fiemesel, 

lidov˘ trh
9:00–14:00 Pfiím˘ Pfienos
9:10 Kejklífi Slávek 
10:00 Registrace pfiíznivcÛ pokusu o pfiekonání 

jiÏ vytvofieného rekordu v poãtu úãastníkÛ

Volarsk˘ch slavností dfieva v dfievûné obuvi

10:30 Slavnostní prÛvod odfievákovan˘ch 
úãastníkÛ slavností dfieva 

11:00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a nej… úãastníkÛ 
– Agentura Dobr˘ den z Pelhfiimova 

14:00 Ukonãení 22. roãníku Volarsk˘ch slavností
dfieva

Vstupné 50,- Kã, 
dûti do 6 let zdarma

Doprovodn˘ program Volarsk˘ch slavností dfieva
Sobota

10:00–17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu
9:00–17:00 V˘stava místní organizace – âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz a místní vãelafii

(spolková místnost – vchod za âeskou po‰tou)

11:00–18:00 Vystoupení Romské kapely Mistral 
(park na Starém mûstû)

Nedûle
10:00–17:00 V˘stavní expozice ve Volarském muzeu

9:00–14:00 V˘stava místní organizace – âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz a místní vãelafii
(spolková místnost – vchod za âeskou po‰tou)
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